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لقبــول التوبــة فــي ذلــك وغيــره حكــيم فيمــا حكــم بــه فــي ذلــك وغيــره فبــين الحــق فــي ذلــك تــواب  وأن اهللا"  

) ويسـموا حـرف (( ولـوال فضـل اهللا علـيكم ورحمتـه )قولـه لـوال هـذه شـرطية "  العقوبـة مـن يسـتحقهاجـل باوع

ن وجـود شـيء ؟ الـذي امتنـع هـو امتناع للوجود يعين أا منعـت شـيئا لوجـود شـيء هنـا ننظـر مـا هـو الـذي امتنـع مـ

لوال احملذوف وهو ما قدره املؤلف بقوله لبني احلق يف ذلك وعاجل بالعقوبة مـن يسـتحقها  احملذوف جواب اجلواب

هذا هو الذي امتنع من وجود أي شيء ؟ من وجود فضل اهللا ورمحتـه فاحلاصـل أن الـذي منـع جـواب لـوال يف هـذه 

 مالـكل فهـو مبتـدأ وخـربه حمـذوف ألن لـوال حيـذف بعـدها اخلـرب وجوبـا قـال ابـن اآلية هو فضل اهللا ورمحته وأما فض

  "وبعد لوال غالبا حذف الخبر حتم رمحه اهللا " 

يعــين الزم فهنــا لــوال إذن حتتــاج إىل جــواب جواــا مقــدر وحتتــاج إىل خــرب مبتــدأ وهــو حمــذوف أيضــا وحيــذف وجوبــا  

إىل آخـره الفضـل مـن آثـار )) لـوال فضـل اهللا علـيكم ورحمتـه ( (قوله رمحه اهللا و  مالكبعد لوال غالبا كما قال ابن 

الرمحة يف احلقيقة لكن الرمحة تكون فيها يضطر إليـه العبـد ويف الزيـادة أيضـا والفضـل يف الزيـادة فقـط فيكـون عطـف 

أنـه الرمحة هنا على الفضل من باب عطف العام على اخلاص ألن الفضـل مـن آثـار الرمحـة لكنـه أخـص منهـا حيـث 

ا حيتاج إليه العبد وفيمـا زاد علـى ذلـك وقولـه يقـول ويضطر إليه وأما الرمحة فتكون فيمزائد على ما حيتاج العبد إليه 

أن اآليــة عامــة يعــين لــوال فضــل اهللا  خصــوص اآليــة يف املتالعنــني والصــواباملؤلــف بالســرت يف ذلــك هــذا بنــاء علــى 

صـــل لكـــم مـــا مل حيصـــل لكـــم اآلن فالصـــواب إبقـــاء اآليـــة علـــى علـــيكم ورمحتـــه يف هـــذا وغـــريه مـــا بـــس يف الســـرت حل

عمومهــا وأنــه لــوال هــذا الفضــل والرمحــة مــن اهللا مــا حصــل هلــم الــذي حصــل مــن هــذا التيســري وهــذا التشــريع احلكــيم 

معطـــوف علـــى فضـــل يعــين ولـــوال أيضـــا أن اهللا تـــواب حكـــيم تــواب ســـبق لنـــا أن التـــواب كثـــري  )) وأن اهللا(( وقولــه 

(( ثـم  : توبة اهللا على عباده تنقسم إىل قسمني أحدمها التوفيق للتوبة والثاين قبول التوبة ومنه قوله تعـاىل التوبة وأن

) وتطلــب التوبــة مــن العبــد إىل اهللا وهــي مــن العبــد إىل اهللا مبعــىن تــاب علــيهم ليتوبــوا إن اهللا هــو التــواب الــرحيم )

اب الـــذي ب لكـــن فــرق بــني تـــواب الــيت يوصــف ـــا اهللا وتــو الرجــوع مــن معصـــيته إىل طاعتــه فالعبــد تـــواب واهللا تــوا

 يوصــف ــا اهللا معناهــا املوفــق للتوبــة القابــل هلــا وتــواب الــيت يوصــف ــا العبــد معناهــا يوصــف ــا العبــد فتــواب الــيت

  الرجاع إىل اهللا سبحانه وتعاىل من معصيته إىل طاعته

ة فتكـون مبعـىن حـاكم ومبعـىن حمكـم حكـيم مشـتقة مـن سبق لنا أـا مشـتقة مـن احلكـم واحلكمـ)) حكيم (( وقوله  

واحلكــم هللا ســبحانه وتعــاىل ينقســم إىل كــوين وشــرعي ومــر علينــا قريبــا يف احلكــم واحلكمــة فهــي مبعــىن حــاكم وحمكــم 

التوحيد واحلكمة تكـون يف احلكـم الكـوين وتكـون كـذلك يف احلكـم الشـرعي فمحـل احلكمـة احلكمـان يعـين احلكـم 

شرعي واحلكمة أيضا كما مضى علينا سابقا تكون حكمة يف اإلجياد وحكمـة يف الصـورة وحكمـة الكوين واحلكم ال
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يف الغايــة حكمــة اهللا ليســت هــي غايــات األمــور ال يف اإلجيــاد ويف الصــورة ويف الغايــة كيــف يف اإلجيــاد ويف الصــورة 

ة حكمـــة أخـــرى مث الغايـــة مـــن هـــذا إال حلكمـــة مث إجيـــاده علـــى صـــورة معينـــ لغايـــة ؟ يعـــين أن اهللا ال يوجـــد شـــيئاويف ا

اللغــة العربيــة تصــعب عليــك  يــال باإلجيــاد يــا امساعيــل اإلجيــاد حكمــة ثالثــة إذن فحكمــة اهللا ســبحانه وتعــاىل تتعلــق

  ؟عادلفهمها طيب ايش تقول 

  ...باالجياد و الطالب:

كمــة إجيــاده كوــا علــى حكمــة اهللا يف اإلجيــاد والصــورة والغايــة فمــثال إجيــاد الشــمس هــذا حلكمــة وهــي ح الشــيخ :

هذه الصورة املعينة ويف هذه احلرارة وهـذه املسـافة عـن األرض وـذا السـري املعـني هـذه حكمـة يف الصـورة هـذه أيضـا 

حكمة الغاية منها وهي مصـاحل اخللـق هـذه أيضـا حكمـة إجيـاد اإلنسـان حكمـة وكونـه علـى هـذا الوجـه مـن الصـورة 

 األمــور الكونيـة والشـرعية فــإن تشـريع الشـرائع حكمــة وكوـا علـى هــذا حكمـة والغايـة مـن إجيــاده حكمـة وهكـذا يف

الوجــه املعــني حكمــة والغايــة منهــا وهــو إصــالح اخللــق حكمــة أيضــا فاحلاصــل إذن أن حكمــة اهللا ســبحانه وتعــاىل 

أي  تكــون يف ايــش؟ يف اإلجيــاد والصــورة والغايــة وأن اهللا تــواب حكــيم طيــب واحلكــيم قلنــا أن معناهــا حــاكم ومــتقن

حكمــة واحلكمــة كمــا عــرفتم اآلن تكــون يف الشــرع ويف القــدر ألــا تكــون يف احلكمــني وتكــون يف اإلجيــاد والصــورة 

) ايش اجلواب ؟ يقـول املؤلـف (( لوال فضل اهللا عليكم ورحمته )والغاية أظن األمر واضح نعم طيب جواب لوال 

املؤلــف قصــر هــذه اآليــة ولــوال "  ة مــن يســتحقهافــي ذلــك وعاجــل بالعقوبــكــذا عنــدكم ؟ لبــين الحــق   " رمحــه اهللا

فضــل اهللا علــيكم ورمحتــه قصــرها علــى قصــة املتالعنــني يعــين لــوال أن اهللا تفضــل علينــا ورمحنــا لبــني احلــق يف ذلــك أي 

بـني كــذب الــزوج إن كـان كاذبــا وكــذب املـرأة إن كانــت هــي كاذبـة وعاجــل بالعقوبــة مـن يســتحقها مــن أحــدمها ألن 

ـــه الصـــالة والســـأحـــدمها كمـــا قـــال  ـــه الصـــالة والســـالم اهللا تعـــاىل يقـــول علي ـــا ( النـــيب علي اهللا يعلـــم أن الم ملـــا تالعن

ال الزوجة وهـذا صـحيح إيعين يعرض هلما بالتوبة وأحدمها كاذب الزوج و  ) ما كاذب فهل منكما أحد تائبأحدك

صـة املتالعنـني والصـواب أـا عامـة ويعرض عليهما التوبة أحد يتوب واملؤلف رمحه اهللا يـرى أن هـذه اآليـة خاصـة بق

ولقـال يف ذلـك مث  العـربة بعمـوم اللفـظ ))  لـوال فضـل اهللا علـيكم (( فيها ويف غريها ملاذا ؟ ألن اهللا مل يقيدها قال

ال خبصوص السبب وإذن يكون اجلواب املقدر غري ما قدره املفسر يكون ولـوال فضـل اهللا علـيكم ورمحتـه مـا حصـل 

  نتفت عنكم تلك املفاسد وهذا عام أعم مما قاله املؤلف نعم صاحل واهذه امللكم 

  ؟...: اخلرب الطالب

  لوال : ال اخلرب حمذوف جواب مجلة اجلملة هذه جواب  الشيخ

  : خرب لوال  الطالب
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ال تقـول خـرب لـوال أمـا فضـل اهللا علـيكم ورمحتـه فخـرب حمـذوف والتقـدير موجـود ولـوال فضـل ال جواب لـوال :  الشيخ

  يكم ورمحته موجودان حلصل كذا وكذا طيب نرجع إىل استنباط الفوائد من هذه اآليات اهللا عل

ـــة مســـتثناة يف أوال   يســـتفاد مـــن هـــذه اآليـــات احلكمـــة يف تشـــريع اهللا يف الشـــرع احلكمـــة يف التشـــريع ألن هـــذه اآلي

وا بَِأْربـََعـِة ُشـَهَداَء فَاْجِلـُدوُهْم ثََمـانِيَن َجْلـَدًة َوال (( َوالِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ثُـم لَـْم يَـْأتُ  : احلكم من قوله تعاىل

لو هذه اآلية بقيت على مـا هـي عليـه لوجـب أن جيلـد ]4)[النور:اْلَفاِسُقوَن ) تـَْقبَـُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْولَِئَك ُهمُ 

) يف هـذا احلكمـة يف التشـريع حيـث )(( والـذين يرمـون أزواجهـم ولـم يكـن لهـم شـهداء إال أنفسـهم الزوج اآلية 

متصـل  نوعـهايـش  إال ال ؟ هـذا النـوع مـن التخصـيصخص األزواج ذا احلكم من حكم الذين يرمـون احملصـنات و 

ال هـم بالروضـة و  نيا اللي تريدون تبدأون بالروضة مجاعة يريـدون يبـدأو أصول الفقه  يا أصحابيال ال منفصل ؟ إو 

  ؟فصل ال منإيعرفون التخصيص متصل و 

  ...: الطالب

  من أصول الفقه ما هو التخصيص املتصل ؟ال ال : الشيخ

  ...: الطالب

 إن اإلنسان لفـي خسـر إال الـذين(( طيب بأي طريق ما هي طرقه يكون باالستثناء والصفة والشرط ...: الشيخ 

روضـة النـاظر إن كـانوا إن اجتهـد قـرر  الطالـباتهـد خصـيته بالصـفة متصـلة الشـرط أكـرم  الطالبالصفة أكرم )) 

يعرفون أصول الفقه طيب هذا النوع اللي عندنا هل هو واحد مـن هـذه الثالثـة ؟ ال ألـا آيـة مسـتقلة فالتخصـيص 

(( َوالـِذيَن يـَْرُمـوَن اْلُمْحَصـَناِت ثُـم لَـْم يَـْأتُوا بَِأْربـََعـِة ُشـَهَداَء  : إذن منفصل فهذه اآلية خصصت عموم قوله تعـاىل

ألنــه لــو بقيــت اآليــة ]4)[النــور:اْلَفاِســُقوَن ) وُهْم ثََمــانِيَن َجْلــَدًة َوال تـَْقبَـلُــوا َلُهــْم َشــَهاَدًة َأبَــًدا َوُأْولَِئــَك ُهــمُ فَاْجِلــدُ 

لـه األحكـام الثالثـة السـابقة لكـن الـزوج انفـرد عـن غـريه ـذا  ها لكان الزوج إذا قذف زوجتـه يثبـتتلك على عموم

) هـذا خصـص (( والـذين يرمـون المحصـنات )صـيص األزواج مـن عمـوم قولـه تعـاىل احلكم فإذن هـذه اآليـة أو خت

  مبخصص منفصل ألنه نص مستقل

طيـــب مـــا هـــي احلكمـــة مـــن ختصـــيص األزواج ـــذا احلكـــم دون غـــريهم مـــن القذفـــة حنـــن قلنـــا أن هـــذا مـــن حكمـــة  

يـش ؟ ألن إال واألمـر كمـا قـال الالتشريع فما هي احلكمة ؟ احلكمة هي أن الزوج ال ميكن أن يقذف زوجته بالزنـا 

هـذا يوجـب التشـكك يف  نزنا زوجته عـار عليـه ألـا هـي حرثـه فـإذا قـذفها بالزنـا أصـبح األمـر شـديدا وعظيمـا إذ أ

ألن النفـوس تقـول  يف اهلـه الفاحشـة كـان يقـر أوالده عند الناس ويوجب العار عليه حيث يقال هذا الرجل ديـوث  

يـأيت علنـا يـأيت  مـايف املرة الثانيـة والثالثـة ومـا أشـبه ذلـك إذ أن الزنـا عـادة هو عارف  أول مرة يعثر ماما هي بيش ال
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زنـا الزوجـة عـار علـى الـزوج صـار ال ميكـن أن يقـذف زوجتـه بالزنـا يظهر يف أول مرة وهلذا ملا كان  سرا والسر ما هو

  رمي وإال  ؟ يعترب شهادة قذفه يعترب انه القاذفني ذا احلكم سائر إال واألمر كما ذكر وهلذا خص من بني 

الفائدة الرابعة أنه ال يصح اللعان إذا قذف أجنبيـة مث تزوجهـا يعـين لـو قـذف امـرأة أجنبيـة مث تزوجهـا فـال لعـان مـن  

  فلو قذف امرأة أجنبية مث تزوجها فال لعان بينهما وإمنا حيد للقذف )) يرمون أزواجهم(( أين يؤخذ ؟ من قوله 

يشــمل مــا قبــل الــدخول بعــد الــدخول فلــو عقــد علــى امــرأة مث رماهــا بالزنــا   )) أزواجهــم((  خامســا عمــوم اآليــة 

  ألين انسى ...أجري بينهما اللعان ألا زوجته تعداد الفوائد

فيهــا أيضــا أن رمــي غــري الزوجــة ولــو األم أو البنــت أو األخـــت ممــن يلحقهــم عــاره لــيس كقــذف الزوجــة مبعـــىن أن  

حـد القـذف الثالثـة السـابقة خبـالف الـزوج ووجـه ذلـك مـا ايـش ؟ اس إليه بالزنا طبق عليه الرجل لو قذف أقرب الن

  سبق من اإلشارة إىل احلكمة 

بــدل منــه فلمــا كانــت البينــة علــى الزنــا أربعــة شــهود وكــان الــزوج إذا املومــن الفوائــد أيضــا أن البــدل جيعــل لــه حكــم 

حقــه ممتنــع جعــل التعــدد يف نفــس الشــهادة فيكــون هــذا  شــاهدا والتعــدد الشخصــي يفيعتــرب قــذف زوجتــه يف الزنــا 

أن البـدل لــه حكـم املبــدل منـه فلمــا كانـت شــهادة الرجـل مبنزلــة شـهادة الــزوج علــى  املعروفــة ةاملشـهور تقريـرا للقاعــدة 

  زوجته بالزنا مبنزلة شهادة الرجل صار تكرارها مبنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود

ر حبيـث ال يكتفـى فيـه بالشـهادة اـردة بـال ال بـد مـن شـهادة مقرونـة بـايش ؟ بيمـني ومن الفوائـد تعظـيم هـذا األمـ 

  شهادة مقرونة بيمني فيقول أشهد باهللا

خلامســـة بـــايش ؟ باللعنـــة بالنســـبة للـــزوج يف وفيـــه أيضـــا وجـــوب قـــرن هـــذه الشـــهادة املؤكـــدة بـــاليمني وجـــوب قرـــا  

  وبالغضب بالنسبة للزوجة

ويــدرأ عنهــا (( مث قــال ))  فشــهادة أحــدهم(( ب أن يبــدأ الــزوج باللعــان ايــش الــدليل؟ ومــن الفوائــد أيضــا أنــه جيــ 

أن  وال يــتم العــذاب عليهــا إال إذا شــهد الــزوج مفهــوم هــذا مــن جهــة الــدليل مــن جهــة النظــر))  العــذاب أن تشــهد

للــدعوى املــدعي هــو  ال املنكــر ؟ الــذي يطلــب منــه إثبــات احلكــمإيف احلقيقــة وأيهمــا يبــدأ بــه املــدعي و  الــزوج مــدع

الذي يقال هات بينة إذا مل يوجـد بينـة رجعنـا إىل املنكـر إىل املـدعى عليـه فعلـى كـل حـال فيـه مـن الفوائـد أنـه جيـب 

البداءة بشهادات الزوج الـدليل مـن اآليـة أنـه قـال ملـا قـال شـهادة أحـدهم قـال ويـدرأ عنهـا العـذاب وال يـتم العـذاب 

ثـر أو الـدليل مـن جهـة النظـر أن الـزوج مبنزلـة املـدعي واملـدعي هـو الـذي يطلـب هـذا مـن جهـة األإال بشـهادة الـزوج 

  منه أوال إثبات اإلدعاء
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(( إنـه لمـن الصـادقين  : السـابقة لقولـه ا أنه ال بد أن يؤكـد الشـهادة بـإن والـالم مـع اليمـني وفيه أيضا من فوائده 

قال أشهد باهللا بأين صادق فإنـه ال يكفـي ال بـد أن يـأيت بـالالم ألن الـالم تفيـد زيـادة تأكيـد وتقويـة فـال بـد ) فلو )

  من اإلتيان ا 

وفيــه دليــل علــى جــواز الــدعاء معلقــا بالشــرط ويــن هــو ؟ إن كــان مــن الكــاذبني وهــي تقــول إن كــان مــن الصــادقني  

( اللهـم إن كنـت تعلـم أن اء مثلـه أو قريـب منـه يف االسـتخارة ففيه دليل على جواز الـدعاء معلقـا بالشـرط وقـد جـ

وكمــا جــاء الشــرع مفيــدا يف دعــاء اخلــالق جــاء مفيــدا أيضــا يف  هــذا األمــر خيــر لــي فــي دينــي ودنيــاي إلــى آخــره)

ملــا قالــت يــا  الــزبريصــلى اهللا عليــه وســلم لضــباعة بــن تشــرعي الشــرع يعــين يف األحكــام الشــرعية مثــل مــا قــال النــيب 

فإن لك علـى ربـك  ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني :  ل اهللا إين أريد احلج وأجدين شاكية قالرسو 

وكمــا أن الشــرط أيضــا يف دعــاء املســألة جيــوز الشــرط أيضــا يف دعــاء العبــادة كمــا يف حــديث ضــباعة  ) مــا اســتثنيت

النــيب صــلى اهللا عليــه قــول أنــه رأى ي ابــن تيميــةوهــذا يشــهد برؤيــا قصصــتها علــيكم رواهــا شــيخ اإلســالم  الــزبريبنــت 

ذات ليلـة  النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلموكـان يشـكل عليـه جنـائز تقـدم إليـه ويشـكل عليـه أـم مسـلمون فـرأى  وسلم

النـيب صـلى اهللا عليه وهو يشك يف إسالمه فقـال لـه  ا عن الرجل يقدم إىل اإلمام ليصليفسأله عن أشياء من مجلته

مسـلما فـاغفر لـه وارمحـه ألن  مـا هـو الشـرط ؟ مثـل لـو قـال اللهـم إن كـان ) أحمديا ( عليك بالشرط  عليه وسلم

احلقيقة يعين يشكل اإلنسان يف إسالم اجلنازة املقدمة فيقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر لـه وارمحـه وهـذا جـائز  هذا 

لـدليل ؟ حـديث ضـباعة بنـت وشاهده هذه اآلية وحديث االستخارة هـذا يف دعـاء املسـألة ويف دعـاء العبـادة ايـش ا

      طيب ( حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت ) الزبري

ال مـا يؤخـذ ثبـوت إوفيه دليل على ثبوت احلد على املرأة بلعان الزوج إال إذا أنكرت والعنت هـل يؤخـذ مـن اآليـة و 

والـدليل علـى أن العـذاب هـو  احلد علـى املـرأة بلعـان الـزوج مـن أيـن يؤخـذ ؟ ويـدرأ عنهـا العـذاب والعـذاب هـو احلـد

) وأمــا مــن فســر العــذاب بــاحلبس بأــا حتــبس حــىت (( وليشــهد عــذابهما طائفــة مــن المــؤمنين ) : احلــد قولــه تعــاىل

تقر أو تالعن فهذا قول ال دليل عليه وال معول عليه طيـب إذن يثبـت احلـد علـى املـرأة بلعـان الـزوج كمـا تـدل عليـه 

وهـذا مـأخوذ مـن اآليـة السـابقة مث مل يـأتوا بأربعـة شـهداء ويثبـت بـأمر اذا اتـى بالبينـة  اآلية وهل يثبـت بغـريه ؟ البينـة

حينئــذ نقـــول العــن أجيبيـــه علـــى  هــو كـــاذبثالــث وهـــو إقــرار املـــرأة إذا أقــرت طيـــب إذا أنكــرت املـــرأة وقالــت أبـــدا 

يف هــذا أيضــا دليــل  ب شــهاداته فــإذا أجابتــه علــى شــهاداته ســقط عنهــا العــذاب وإن مل جتــب أقــيم عليهــا احلــد طيــ

ـــدعاء علـــى نفســـه باللعنـــة واملـــرأة يف الـــدعاء علـــى نفســـها  علـــى احلكمـــة يف اللعـــان حيـــث خـــص الرجـــل باللعنـــة بال

  ...بالغضب وهذا سبقت اإلشارة إليه وبينا ذلك 
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  ؟...: الطالب

ا عـن العفـة وعـن نفسـه ن نفسه إن كذب ألن يف إامه إياها يف الزنا إبعـادا هلـعل: أي نعم يعين كون الزوج ي الشيخ

  ؟وأوالده فناسب هنا أن يدعوا على نفسه باللعن الذي هو الطرد واإلبعاد وبالنسبة هلا 

  ...بالنسبة هلا غضب اهللا عليها ملا عرفت احلق: الطالب

هذا شـأنه الغضـب أو عقوبتـه الغضـب كـل مـن علـم احلـق و : بأنه إذا كان صادق فقد علمت احلق وأنكرت  الشيخ

    .ه يعاقب بالغضب طيب هذه واحدة والثاينورده فإن

  ...:الزوجة الطالب

واضـح  : وهي أقرب إىل الكذب ألا تريد أن تدفع عن نفسـها وعـن أهلهـا العـار ولـذلك خصـت بالغضـب الشيخ

إذن يؤخــذ مــن هــذا احلكمــة يف املغــايرة بــني الــزوج والزوجــة فيمــا يــدعوا أحــدمها بــه علــى نفســه فــاملرأة بالغضــب  ...

ال ال ؟ مـا يصـح إوج باللعنة ما رأيكم لو أنه عكس وقال الـزوج غضـب اهللا عليـه والزوجـة لعنـة اهللا عليـه يصـح و والز 

الســخط أو أبــدل اللعنــة بــالطرد واإلبعــاد عــن بحــىت قــال العلمــاء لــو أبــدل الغضــب بالســخط فبــدلت هــي الغضــب 

الطــرد واإلبعــاد الســخط قــد يكــون بينــه وبــني رمحــة اهللا فإنــه ال يصــح إتباعــا للفــظ وهــذا يف احلقيقــة حمــل نظــر ألنــه 

مـع ذلـك نقـول ال ينبغـي العـدول عمـا جـاء بـه إال أنـه  الغضب فـرق لكـن الطـرد واإلبعـاد عـن رمحـة اهللا هـو معـىن هلـا

   القرآن أن نقول للزوج قول لعنة اهللا عليه وللزوجة غضب اهللا عليها

فيمـا رمـاين بـه مـن الزنـا أو ال يشـرتط ؟ ظـاهر القـرآن ال طيب هل يشرتط أن يقول فيما رميتها بـه مـن الزنـا وتقـول  

بـــني هـــالل بـــن أميـــة وزوجتـــه مـــا قـــال ملـــن  النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلميشـــرتط وكـــذلك ظـــاهر الســـنة حينمـــا العـــن 

لــيس بشــرط وإن قيــل   فيمــا رمــاين بــه وهلــذا الصــحيح أن هــذاالصــادقني فيمــا رميتهــا بــه وال قالــت هــي مــن الكــاذبني

ائز أن يتأول من الصادقني يف قضية أخـرى ؟  اجلـواب بلـى مـن اجلـائز ال شـك ال شـك أنـه مـن اجلـائز أليس من اجل

الظــامل ال  تأويــل ال ال ؟ ال ينفعــه ألن إيف أمــر آخــر لكــن هــذا التأويــل ينفعــه و اي أن يتــأول ويقــول مــن الصــادقني 

لكــن لــو ذكــر فيمــا رميتهــا بــه مــن الزنــا ينفعــه فــإن ميينــه علــى مــا يصــدقه بــه صــاحبه وعلــى مــا يقتضــيه املقــام نعــم و 

    .وقالت هي فيما رماين به من الزنا لكان هذا أبني وأوضح إال أنه ليس بواجب

    .: غري الظامل الطالب

 حمـــل خـــالف بـــني العلمـــاء  : غـــري الظـــامل ذكرنـــا أن املظلـــوم ينفعـــه قـــوال واحـــد ومـــن لـــيس بظـــامل وال مظلـــوم  الشـــيخ

كالمــه وكــل مــا ...دي إىل مــتهم إذا تبــني األمــر علــى خــالف مــا أظهــر وينكــر ورمبــا فــاألوىل أال يقعــوا بــه ألنــه يــؤ 

     طيب تأولان .وأما إن صار مظلوم فهذا ضرورة ...قال تأول مثل شهد عليه 
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) فــإن (( ولــوال فضــل اهللا علــيكم ورحمتــه ) : وفيــه أيضــا بيــان فضــل اهللا ورمحتــه علــى عبــاده بالشــرع والقــدر لقولــه

ع مــن لعــان لكــان ر لشــرع وبالقــدر أمــا بالشــرع فلــوال أن اهللا تفضــل علينــا ورمحنــا وشــرع لــألزواج مــا شــهــذا يتعلــق با

لـه؟ يقـام عليـه حـد القـذف وإن سـكت ، سـكت علـى أمـر  نعمـلإن تكلم ايـش  هألن ...الزوج يقع يف حرج عظيم

قـدر بالنسـبة لقضـية املتالعنـني عظيم لكن من رمحة اهللا أن اهللا شرع اللعان وهذا فضل ورمحة يف الشـرع كـذلك يف ال

أشــار إليــه املؤلــف أن املعــىن أن اهللا ســبحانه وتعــاىل حيــب الســرت لفضــح املــرأة وأظهــر آيــة تــدل علــى صــدق  وهــو مــا

مثــل تعــاىل يســرت علــى عبــاده يف الــدنيا ســبحانه و الــزوج أو بــالعكس إذا كــان الــزوج كاذبــا لكــن مــن رمحــة اهللا أن اهللا 

  ليها يف اآلخرة هذه األمور مث جيازيهم ع

طيــب يف هــذه اآليــة مــع ذكــر حكــم قــذف الرجــل لــو عينــه الــزوج لــو قــال زنــا ــا فــالن فهــل حيــد بقــذف فــالن ألنــه 

واحــد واهللا تعــاىل جعــل شــهادات الــزوج مبنزلــة إقامــة البينــة  منهمــا ن اللعــان ألن الزنــاإلــيس زوجــة طبعــا ؟ أو نقــول 

إقامــة حــد القــذف علــى  يفه وهــذا ليســلم مــن احلــد وال يصــل لــه احلــق لكــن بالنســبة للزوجــة ال بالنســبة ملــن قــذفها بــ

  الزوج أو نقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب احلد بالنسبة لألجنيب ؟

    .ن فالن يقول هذه املرأة زنا ا فالنلو قال فالن ب

  ...اربع شهادات  : الطالب

  ال ما حيد هذا هو السؤال ؟إلكن هل حيد الزوج لقذف الرجل و وج اذا العن الز د للزنا حي: األجنيب ما  الشيخ

  ...حيد: الطالب

مان فعـني الرجـل الـذي زنـا ـا ومل ل بـن أميـة قـذف امرأتـه بشـريك بـن سـح: على كل حال احلديث أن هال الشيخ

جـل ولــو عينــه حــد القـذف وهلــذا الصــحيح مـن أقــوال أهـل العلــم ال حيـد بقــذف الر  النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلمحيـده 

لكـــن ال ينبغـــي مثـــل هـــذا أن يقـــذفها بشـــخص معـــني ألجـــل أال يـــدنس عرضـــه ألن املســـألة مـــا هـــي ثابتـــة بالشـــهود 

ا زنت وال يعني لكن لو عني فإن السنة تدل على أنه ال حيد بـه الرجـل السـبب يف ذلـك هـو مـا إفاألوىل أن يقول 

ـــه حممـــد بـــن  هـــو أن األصـــل هنـــا  ري قصـــد أو رميـــة مـــن غـــري رامإال عـــن غـــو مـــا ادري عـــن قصـــد  إمساعيـــلأشـــار إلي

ال الزوجة؟ الزوجة وهو ما عـني الرجـل إال لزيـادة إثبـات قـذف الزوجـة يعـين هـو مـا إو  األجنيب واملقصود قذف الرجل

قـال فــالن زنــا بـامرأيت وأراد أنــه يــدنس الرجـل هــذا هــو يف احلقيقــة املسـألة للــدفاع عــن زوجـيت نعــم أو للــتخلص منهــا 

ذا هذا واهللا أعلم احلكمـة يف أنـه مل حيـد لكـن مـن راعـى املعـىن قـال اآليـة السـابقة تـدل علـى أن الرمـي بالزنـا مثال وهل

تــدل علــى عمومهــا وهــذه هنــاك آليــة فتبقــى ايوجــب احلــد وهــذا اآليــة تــدل علــى أن رمــي املــرأة بالزنــا يوجــب اللعــان 

رجـل الـذي قـذف مـا حـد ال اهللا عليـه وسـلم  صـلى بالنسبة للزوجـة علـى خصوصـها لكـن السـنة هـي الفاصـلة والنـيب
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لــون مــن قــال أن شــريك أن شــريك بــن مان لكــن الــذين يقولــون حيــد جييبــون عــن هــذا يقو امرأتــه بشــريك ابــن ســح

مان طالــب حبقــه ؟ وحــد القــذف ال جيــب إال باملطالبــة لكننــا نقــول ردا علــى هــذا مســألة إقامــة حــد القــذف ال ســح

) ال تقيـد م يـأتوا بأربعـة شـهداء )لـ(( والذين يرمـون المحصـنات ثـم موم اآلية جيب إال باملطالبة حمل نظر ألن ع

ألن تدنيس أعراض املسـلمني لـيس حقـا  مسلمنظر وغري ايضا ذلك باملطالبة وكون هذا حقا خاصا باملقذوف حمل 

جيــب وإن مل  وهلـذا أنـا أميـل إىل أن حـد القـذف ...هـو يتعلـق بـايش ؟ بعمـوم اتمـع اإلسـالمييف الواقـع شخصـيا 

وال يريـد أن يـدافع عـن عرضـه وسـكت نقـول ال  ...مقصـريطالب به املقذوف املهم أن يثبت حىت لو أن املقـذوف 

  يدافعون عن عرضه ويقام احلد عليه الذين املسلمون هم 

هـذه ) فـإن (( ولـوال فضـل اهللا علـيكم ورحمتـه ) : طيب ويف هذا أيضا يف اآلية إثبات األسباب واملوانـع مـن قولـه

خطاء واملـانع الـذي مينـع مـن العقوبـة األاآلية فيها مانع وفيها سبب فالسبب نعم السبب الذنوب وما حنن عليه من 

  هو فضل اهللا ورمحته

  )  (( وأن اهللا تواب ) : وفيه أيضا إثبات التواب امسا من أمساء اهللا لقوله 

ال يتضـمن معـىن احلكـم واحلكمـة واحلكـم كـوين وشـرعي وإثبات احلكيم امسا من أمساء اهللا واحلكيم كما أشرنا إليه أو 

واحلكمــة يف اإلجيــاد والصــورة وهــذه أيضــا هــذه األشــياء الثالثــة يف احلكمــة قلنــا يف احلكــم القــدري واحلكــم الشــرعي 

   ايش سؤالك؟...نعم يا

  ؟...: الطالب

لـو  مثهنـاك دليـل مـن الطفـل  : إذا ما تبني األمـر مـن قـول الـزوج إال بعـد الوضـع كيـف حنيـل احلكـم علـى أن الشيخ

نـه ال اللهـم إال أن األمـارات يف احلقيقـة والقـرائن قـد تـؤدي إىل كـون املطلـوب لـيس حمصـنا فإ ...فرض أمارات قـرائن

وعلـى كـل حـال فهـذه األمـارات مـا ظهـرت إال جيب احلد ولكن جيـب التعـذير ألن قـذف غـري احملصـن جيـب التعزيـر 

    ...بعد

  ....: الطالب

      اللعانبد من  : ال الشيخ

يف لعانــه انتفــى وإال فهــو ولــده  نفــاهال ال ينتفــي ؟ إن إاقــرتن مبســألة الولــد فهــل ينتفــي الولــد عــن الــزوج باللعــان و ...

ر احلجـر فـإن هوللعـا النيب صلى اهللا عليه وسلمولده ألن الولد للفراش كما قال  وهإذن ال بد أن يصرح بنفيه وإال ف

  انتفى نفاه سكت عن الولد فهو ولده وإذا
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لـه أب وملـن ينسـب ؟ ينسـب إىل من أبوه ؟ ليس له أب شرعا أما قـدرا فلـه أب أبـوه لكـن شـرعا لـيس  مث اذا نفاه  

ـــــــك   ينبين على ذ.....؟ نعم إىل أم وأب ينسب إىل أمه ؟ ايش تصنع به ؟ ...مرياث امه أو ام واب...أمه  ل

يصــري  أمــا النســب ال ميكــن...تــه وعــن إخوتــه األشــقاء صــورة لــو مــات هــذا اإلنســان هــذا الولــد عــن أمــه الــيت ولد

كيـــف يكـــون املـــرياث ؟ إذا قلنـــا عنـــده أم وأب ... يصـــري اشـــقاء مـــا ميكـــن...لكـــن عـــن إخوتـــه مـــن أمـــه ... اشـــقاء

 االسـدس علـى أـا أمـه والبـاقي هلـا تعصـيبا علـى أـيصـري هلـا وليس إلخوته شيء حجبتهم أمهم  فصار املرياث هلا 

 ) وولــدها الــيت العنــت عليــه( حتــوز املــراة ثالثــة مواريــث لقيطهــا وعتيقهــا  ديث املواريــث حلــصــحيح أب وهــذا هــو ال

لـه عصـبة أمـه وعلـى هـذا يكـون لـألم هنـا السـدس والبـاقي  اصباملذهب يقولون أا ترثه مرياث أم فقط ويكون الع

   .فيكون الباقي إلخوته من أمه ألم هم عصبة األم أبناؤها 

 


